
 
 

 

 

Retningslinjer for å søke om opphold i atelierhuset i Arcueil 

 

 

Kunsthøgskolen i Oslo stiller sitt atelierhus i Arcueil til rådighet for nåværende studenter, stipendiater og 
ansatte. Tidligere studenter og ansatte tildeles ikke opphold i atelierhuset.  

Hvem kan søke 

I prioritert rekkefølge: 

• Bachelor- og masterstudenter ved Kunstakademiet kan søke om kortere studieopphold med 
forankring i studieplan og semesterplan 

• Bachelor- og masterstudenter ved KHiOs øvrige avdelinger kan søke om kortere studieopphold med 
forankring i studieplan og semesterplan 

• Stipendiater ved Kunsthøgskolen i Oslo 
• Fagansatte som organiserer kurs for studenter i regi av avdeling 
• Ansatte ved Kunsthøgskolen, ved ledig kapasitet 

Masterstudenter må få sin søknad om opphold anbefalt av hovedveileder som skal godkjenne oppholdet 
i forhold til studieplan og forpliktelser på avdelingen ved å signere søknadsskjemaet.  

Bachelorstudenter må få sin søknad om opphold anbefalt av emneansvarlig på avdelingsnivå som skal 
godkjenne oppholdet i forhold til studieplan og forpliktelser på avdelingen ved å signere søknadsskjemaet.  

Studenter er selv ansvarlig for å sende inn komplett utfylt og signert skjema med søknadsvedlegg. 

Opphold 

Det tildeles opphold kun for hele uker, mandag til mandag. Lengde på opphold: 
• Ved søknader fra studenter og stipendiater innvilges opphold for minimum én uke og maksimum tre 

måneder. MERK: opphold innvilges ikke for mer enn fire beboere samtidig. 
• Ved søknader for kurs og undervisning i regi av avdeling innvilges opphold for minimum én uke, 

maksimum fire uker. 
• Ved søknader fra ansatte innvilges opphold for minimum én uke og maksimum fire uker. MERK: 

opphold innvilges ikke for mer enn fire beboere samtidig. 

Atelierhuset har to soverom med to enkeltsenger hver. Det kan søkes om:  

• Seng i rom som deles med annen leietaker. 
• Eget rom med to senger. Navn på begge beboere må oppgis dersom rommet skal deles. 
• Hele huset – maksimalt fire personer. Navn på alle beboere må oppgis dersom huset skal deles. 

Leie 

Reise og opphold dekkes ikke av Kunsthøgskolen i Oslo. Pris for leie per uke er: 

• kr. 1 250 per seng i delt rom 
• kr. 2 500 per rom 
• kr. 5 000 for hele huset 

 

 



 

Søknader 

Atelierhuset har to søknadsfrister per år; 

• 1. april for opphold under høsthalvåret 
• 1. oktober for opphold under vårhalvåret 

Søknad skal inneholde: 

• Komplett utfylt og signert søknadsskjema 
• For studenter: Prosjektbeskrivelse der det redegjøres for planen for oppholdet i atelierhuset. Det 

legges særlig vekt på prosjekter med en spesifikk tilknytning til institusjoner og samarbeidspartnere 
i Paris. 

Søknaden skal sendes inn per e-post til arcueil@khio.no  

Søknader som leveres inn på papir eller etter fristen vil ikke bli tatt opp til vurdering.  

Behandling av søknader 

Opphold tildeles utfra: 

• ledig kapasitet 
• fastlagt prioritert rekkefølge  
• prosjektbeskrivelse 

Ved kollisjoner mellom to eller flere søkere avgjøres tildeling på faglig grunnlag, av en komite, bestående 
av tre faglig ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo. Komiteen skal alltid ha ett medlem fra Kunstakademiet. 
Medlemmer i komiteen oppnevnes av rektor for to år. Seksjon for studier, forskning og formidling er 
sekretariat for komiteen. 

Kontrakt og betaling av leie 

Ved innvilget søknad får leietakere tilsendt kontrakt med reglement og informasjon om huset. Senest én 
måned før avreise må komplett utfylt kontrakt leveres, og full leie pluss et depositum på kr. 1 250 betales, 
hos driftsteamet i Fossveien 20. Nøkkel hentes hos driftsenheten én uke før oppholdet.  

Innbetalt leie kan ikke tilbakebetales uten dokumentert grunn, for eksempel legeerklæring. Depositum 
refunderes etter oppholdet, så fremt nøkler leveres tilbake og huset forlates i avtalt tilstand. 

MERK: Kontrakten gjelder for oppholdet akkurat slik det er innvilget. Lengde på opphold og ønsker for 
rom kan ikke endres ved inngåelse av kontrakt. 

MERK: Signering av kontrakt innebærer at leietaker er innforstått med at hus, hage og alle inventarer 
under oppholdet skal brukes etter gjeldende instrukser og reglement. Dette innebærer at leietaker ved 
brudd mot disse vil komme å stå økonomisk til ansvar utover innbetalt depositum, dersom store skader 
eller kostnader oppstår som en følge av leietakers opphold. Fremtidige søknader om opphold i 
atelierhuset vil også bli vurdert i lys av eventuelt mislighold. 

Tillegg til retningslinjer for søknader om opphold for vårsemesteret 2022 

KHiOs muligheter for å kunne holde atelierhuset åpent for utleie avhenger helt av covid-19-situasjonen.  

Dersom smittespredningen øker i EØS, Frankrike eller Paris-området vil huset igjen kunne måtte stenges 
og tildelte opphold vil da kunne avlyses på kort varsel. De eneste kostnader KHiO vil refundere i tilfelle 
avlyste opphold er leie og depositum for atelierhuset, så fremt dette allerede er innbetalt til KHiO.  

Øvrige kostnader, og tap derav, må dekkes av den enkelte. Det anbefales reiseforsikring. 

Også dersom atelierhuset holder åpent skjer alle reiser på den enkeltes eget ansvar. Den som velger å 
reise ned plikter å selv holde seg oppdatert med utviklingen av smittesituasjonen og med lokale og 
nasjonale lover og retningslinjer for innreise, karantene og smittevern – og å også overholde disse. 
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Søknadsskjema for opphold ved atelierhuset i Arcueil vår 2022 

 

 

Søknadsfrist: 1. oktober 

MERK: kun komplett utfylt og signert søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendt inn per e-post til 
arcueil@khio.no innen søknadsfristen, vil bli tatt opp til vurdering.  

 

For- og etternavn: 
 
 
 

Studieretning (inkl. årstrinn) / stipendiat / ansatt ved 
avdeling/seksjon:  
 
 

Mobiltelefonnummer: 
 
 
 

E-post: 
 
 

Ønsket oppholdsperiode, oppgi alternativer hvis mulig (øker sjansene for å bli tildelt opphold):  
 
 
 
 
 
 

Seng i delt rom kr. 1 250 per uke 
 

 Hele huset kr. 5 000 per uke      
 Deles med: 
 
 
 
 
 
 
 

Eget rom kr. 2 500 per uke 
Deles med: 
 
 
 
 

 

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått hele dokumentet «Retningslinjer for å søke opphold i 
atelierhuset i Arcueil». Jeg er innforstått med at opphold grunnet Corona-pandemien kan bli avlyst 
på kort varsel og at jeg ved reise plikter å holde meg oppdatert på – og overholde – alle lokale og 
nasjonale retningslinjer for smittevern under hele oppholdet. 

 

For studenter: søknaden vurderes på grunnlag av søkerens innsendte prosjektbeskrivelse (vedlegg) 

 

_________________________________  ___________________________________________ 
Sted / dato     Signatur søker  

 

_________________________________  ___________________________________________ 
Sted / dato     Signatur hovedveileder/emneansvarlig 
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